
Hoofdstuk 1 Waarin de zesde week van de zomervakantie net zo saai lijkt te worden als de 

vijf weken ervoor 

 

‘Ooit ga ik met opa Kat naar Groenland varen,’ beloofde Pippa zichzelf die ochtend. Ze 

swipete over het scherm van haar telefoon en bekeek de vakantiefoto’s van haar 

vriendinnen. De een zat naast een knappe Italiaan in een gondel, de ander had een of andere 

hoge bergtop beklommen.  

 Pippa’s vakantiefoto’s waren een stuk minder spannend. Ze probeerde er wat 

leuks van te maken, iets stoms, grappigs of geks, maar het waren altijd dezelfde mensen of 

plekken of voorwerpen: haar zusjes Bella en Nora die de kat op de trap een luier omdeden, 

de eerste baardhaar van haar broer Max, het naambord van hun ijssalon met vogelpoep 

erop, haar mooiste schelpen in de vitrinekast bij opa. 

 Ze stuurde die foto’s niet naar haar vriendinnen. Haar zomervakantie vonden 

ze vast supersaai. Er waren al vijf van de zes vakantieweken voorbij en op haar 

zomerbucketlist stond nog geen een vinkje.  

 ‘Philippááá.’ Als haar moeder haar zo riep, was ze te laat.  

 ‘Ik kom eraan!’ Ze gleed uit haar hoogslaper en trok haar kleding uit de kast: 

de groene bikini met rode stippen, de afgeknipte spijkerbroek en het gele glitterhemdje met 

de geborduurde walvis. Walvissen waren haar lievelingsdieren.  

 Haar rits zat nog niet dicht of ze holde haar slaapkamer uit. Halverwege de 

trap haalde ze Max in. De laatste zes treden sprong ze. ‘Ik ben er!’  

 Ze gooide de winkeldeur van de ijssalon open, draaide de rood-wit gestreepte 

luifel naar beneden, sleepte met Max de tafels en stoelen naar het terras, legde op elke tafel 

een menu-ijskaart, poetste met een natte doek de winkelruit schoon, schreef de aanbieding 

van de dag op het krijtbord en zette het bord daarna op straat.  

 Zoals elke dag begon de dag pas echt wanneer ze klaar was met haar klusjes. 

Dan kon ze naar opa Kat: luisteren naar zijn zeemansverhalen van vroeger en schelpen 

poetsen en rangschikken. 

 ‘Tot vanavond!’ riep ze naar haar ouders. Uit de keuken klonk gekibbel. De 

hengsels van haar rugzak sloeg ze over haar schouder. Haar fiets stond gelukkig altijd 

dichtbij.  

 



Ze racete de winkelstraat uit, groette links de slager, rechts de boekhandelaar en nam het 

pad langs de haven. Ze schudde haar haren los en snoof de zilte zeelucht op.  

 Bij de viskraam vlogen twee meeuwen krijsend heen en weer. ‘Ophouden!’ 

riep ze. Maar het was al te laat: de stemmen van haar kibbelende ouders flitsten door haar 

hoofd.  

 In een tijdschrift had ze gelezen dat kinderen van gescheiden ouders twee 

keer zoveel kans hebben om uit elkaar te gaan. Haar opa en oma waren gescheiden, nu 

zouden haar ouders niet toch ook…? Haar andere opa en oma waren nog wel bij elkaar. Dat 

scheelde misschien. 

 Ze ging op haar pedalen staan en trapte hard een duin op. Al die tijd ging het 

piekeren door, alsof het matroesjkapoppetjes waren. Uit elke gedachte kwam een nieuwe 

gedachte tevoorschijn. 

 

   

 

Er vloog een vliegtuig over en ze ontdekte een wolk die de vorm had van een walvisvaarder, 

een schip waarmee vroeger op walvissen werd gejaagd. Wat wilde ze graag meevaren! Hoe 

langer ze de wolk volgde, hoe meer piekergedachten ze kon loslaten. Natuurlijk gingen haar 

ouders niet uit elkaar!  

 

Pippa zette haar fiets tegen opa’s poort. Ze liep er elke dag doorheen en toch bleef hij 

bijzonder. Het waren twee delen van een walvisonderkaak die opa als een boog tegen elkaar 

aan had gezet. Hij was wel vier meter hoog.  

 Ze rende het pad op, sprong over de laaghangende boomtakken en drukte de 

hoog opgegroeide struiken opzij. Haar teen stootte tegen het verroeste anker. Een fazant 

schoot angstig weg.  

 Voor de voordeur lagen twee vissersnetten, een oude duikershelm en zes 

gekleurde boeien met rafelige touwen. Opa was vanochtend alweer vroeg bezig geweest.  

 ‘Ahoi commandeur Kat!’ Ze wachtte tot opa haar begroette met ‘dag kleine 

matroos’ en gluurde door het openstaande raam. Haar blik bleef hangen op de vitrines die 

opa en zij deze zomer hadden gebouwd. Ze hadden wekenlang wrakhout gejut en het 

daarna geschuurd, gelakt en in elkaar getimmerd. De tweedehands glasplaten lagen er sinds 



gisteren bovenop. Opa had lampjes in de vitrines gemonteerd en die deden het nu ook. Haar 

schelpen en opa’s erfstukken van de walvisvaart kwamen er prachtig mooi in uit.  

 Opa zat achter in de kamer, op de bureaustoel met de rug naar haar toe, aan 

het antieke bureau dat ooit in een kapiteinshut had gestaan. Hij hield zijn mobiel aan zijn oor 

en graaide wild door de papieren die voor hem lagen.  

 Pippa trok het raam wat verder open om opa beter te verstaan. 

 ‘Ik heb het gevonden,’ sprak opa in zijn mobiel. ‘U wilde het klantnummer 

weten?’ Hij noemde een getal met wel zeven cijfers, zei drie keer ‘klopt’, een keer ‘ik blijf 

wachten’ en tikte ongeduldig met zijn zegelring tegen de verzameling flessen zeewater.  

 Al na een paar tikjes donderde opa’s stem door het huis. ‘Wat zegt u? Gaat u 

me weer doorverbinden? Dat meent u niet. Dit is al de vijfde keer!’ Opa stond op, stampte 

op de grond en veegde met een enorme zwaai een stapel papieren van zijn bureau. Daarna 

bukte hij zich om een paar papieren op te rapen, maar in plaats van ze netjes te ordenen, 

scheurde hij ze doormidden! De stukken legde hij op elkaar en daarna deed hij het nog eens, 

en nog eens, hij bleef maar scheuren, net zolang totdat het snippers waren. Hij smeet ze als 

confetti in de lucht.  

 ‘Tsss,’ siste Pippa tussen het spleetje van haar voortanden. Wat was er aan de 

hand met opa? Zelfs tijdens ruzies met oma had ze hem niet zo boos gezien. 

 



  

Hoofdstuk 2 Waarin Pippa achter het geheim van opa Kat komt 

 

‘Ahoi commandeur Kat!’ Pippa stak haar hoofd om de deur.  

 ‘Ah Pippa, dag kleine matroos. Hoe is het met je?’ Opa schoof met zijn voeten 

wat papieren bij elkaar.  

 ‘Goed, hoor,’ antwoordde ze. ‘En wat ben jij aan het doen?’  

 ‘Ik ben aan het opruimen.’ Opa liep naar de kast waar de bezem en de 

stofzuiger lagen.  

  Pippa deed haar rugzak af. De schelpen in het voorvakje schuurden tegen 

elkaar aan. ‘Waarom was je net zo boos? vroeg ze. 

 Verschrikt draaide hij zich om. ‘Gluurde jij door het raam?’ 

 Ze knikte en bukte om een paar blaadjes van de grond te rapen. Ze zag 

meteen dat het rekeningen waren, allemaal gericht aan opa’s adres: Villa Groenland, 

Noordelijke IJszeestraat 2. 

 Er stonden grote bedragen op: honderd en vijfhonderd euro, en er was zelfs 

een rekening van drieduizend euro! Het was voor het water, de elektriciteit en de huur van 

het huis.  

 Ze hield de rekeningen omhoog. ‘Ben je daarom zo boos?’  

 ‘Jij wilt ook altijd alles weten, hè?’ Opa kneep haar zachtjes in haar wang en 

zuchtte.  

 Ze wees naar de grote letters op de rekeningen: LAATSTE OPROEP. BETALEN BINNEN 

EEN WEEK. ‘Willen ze het geld over zeven dagen hebben?’  

 Opa knikte.  

 ‘Hoeveel euro is het?’ 

 ‘O, dat valt wel mee. Iets van vijfhonderd.’ Opa trok de papieren uit haar 

hand.  

 ‘Dat kan niet,’ zei ze. ‘Ik ben heus niet gek. Honderd plus vijfhonderd plus 

drieduizend euro is…’ Razendsnel rekende ze het uit. ‘Drieduizend zeshonderd.’ Ze wees om 

zich heen. ‘En er liggen nog meer rekeningen.’  

 Opa’s wangen kleurden rood. ‘Ik moet alles nog bij elkaar optellen.’ 



 ‘Huh? Weet je dan niet hoeveel het in totaal is?’ Tussen de rekeningen lag een 

verdwaalde wasknijper. Ze hield hem omhoog. ‘Zullen we een lijn spannen en de rekeningen 

ophangen? De grote bedragen bij de grote, de kleine bij de kleine, net zoals ik bij mijn 

schelpen doe? Dan krijgen we overzicht.’  

 Opa zwaaide met een verfrommeld lijstje met daarop slordig geschreven 

cijfers. ‘Ik heb alles al op een rijtje, hoor.’  

 ‘Mag ik eens zien?’ Het papiertje trok ze naar zich toe. ‘Vijfduizend en 

tweehonderd euro?’ 

 Opa knikte. 

 ‘Wat veel!’  

 ‘Al die instanties,’ zei opa.  

 ‘In-stan-ties?’ 

 ‘Mensen op kantoor die brieven tikken en regels verzinnen en je geld uit de 

zak kloppen.’ Opa schudde zijn hoofd. ‘Ambtenaren…’  

 Pippa liet zich op de vensterbank zakken en trok haar knieën op tot haar kin. 

Het was even helemaal stil. Maar in Pippa’s hoofd was het dat niet. Waarom had opa die 

rekeningen niet betaald? Had hij zijn geld aan andere dingen uitgegeven? Hij jutte toch bijna 

alles? En waarom wilde hij het geheim houden? Ze keek hem aan. ‘Wil je alsjeblieft alles 

eerlijk aan mij vertellen, opa? Ik ben al elf en na de zomer ga ik naar groep acht. Ik kan heus 

wel wat aan.’  

 Opa plofte in zijn groene leunstoel bij het raam. ‘Oké,’ zei hij en hij streelde 

met zijn vingers over de kapiteinspet die aan de muur hing. ‘Waar moet ik beginnen?’ Hij 

tuurde uit het raam.  

 ‘Bij het begin?’ zei Pippa.  

 Opa knikte. ‘Het begon allemaal een jaar geleden toen oma en ik uit elkaar 

gingen en ik stopte met varen. Ik had ineens veel minder geld met mijn kleine pensioen en ik 

wilde wél een deel van de borg en de huur van oma’s huis en haar verhuizing naar het 

vasteland betalen. En ja... een beetje dom van me, maar de rekeningen voor mijn eigen huis 

liet ik even liggen. Dat kwam later wel, dacht ik. Maar intussen waren er zoveel andere 

kosten en had ik zoveel andere belangrijke dingen te doen…’  

 Pippa beet op haar lip. Haar vader had haar een keer uitgelegd dat je rekeningen op 

tijd moest betalen. Als je dat niet deed, dan kreeg je een boete en als je het geld dan nog 



niet overmaakte, kon het zelfs zover komen dat je je huis uit moest of dat het water of de 

elektriciteit werd afgesloten. 

 Opa woelde door zijn haar. ‘Waarom vertel ik je dit eigenlijk? Ik weet hoe je bent. Nu 

spoken er honderden vragen door dat koppie van je.’  

 Er lag maar één vraag op het puntje van haar tong. ‘Moet je je huis uit?’ Ze stak haar 

hand in haar linkerbroekzak en zocht tussen de half gesmolten snoepjes, haarelastiekjes en 

speldjes naar haar witte sint-jakobsschelp, haar beschermer tegen ongeluk.  

 ‘Natuurlijk niet, ik vraag toch uitstel voor al die rekeningen! Daarom ben ik 

aan het bellen.’ Zijn stem probeerde hij vrolijk te laten klinken.  

 Ze schudde haar hoofd. Al die instanties en ambtenaren met hun papieren en 

deadlines leken haar zo hard als ijsschotsen. Zelfs met deze warme zomerzon zouden ze niet 

smelten en haar opa uitstel geven. ‘We moeten een andere oplossing bedenken,’ zei ze.  

 Ze draaide haar geluksschelp om en om en om. Maar ze kon echt helemaal 

niets bedenken. Laat me niet in de steek, lieve schelp, herhaalde ze in haar hoofd. Nadat ze 

hem nog vier keer had omgedraaid, maakte ze een sprongetje in de lucht. ‘We verbranden 

de rekeningen in je vuurkorf!’ riep ze.  

 Opa zuchtte diep. ‘Mijn schulden staan in computers. Over zeven dagen staat 

er gewoon een mannetje van zo’n instantie voor de deur.’ 

 ‘Papa en mama kunnen je het geld lenen!’  

 ‘Zij hebben het nodig voor de ijssalon,’ zei opa. 

 ‘We kunnen oma vragen?’  

 ‘Ik ben een zeeman. Ik heb stormen en schipbreuken overleefd. Ik los dit zelf 

op. Het komt goed, Pippa.’  

 Opa zei altijd dat het goed kwam. Dat had hij ook gezegd toen hij en oma 

steeds ruziemaakten. Er prikten tranen in haar ogen, eentje gleed al over haar wang. Straks 

raakte ze haar oude vertrouwde Villa Groenland kwijt. Waar moest ze dan naartoe als ze het 

thuis niet uithield?  

 Opa legde een arm om haar heen. ‘Wees niet bang. Er gaat heus niet weer iets 

veranderen.’  

 Opa snapte altijd hoe ze zich voelde. Hij was ook de enige aan wie ze alles 

vertelde. Dat ze per se wilde dat de bakken ijs in de ijssalon in dezelfde volgorde stonden, 

dat ze stiekem van haar lievelingsijs pecan-karamel snoepte als haar ouders niet keken, dat 



ze panisch werd als haar moeder kleding van haar weggooide en dat ze oma miste en wilde 

dat opa en oma weer bij elkaar gingen wonen.  

 Ze raapte een papier van de grond. ‘Hè? Dit heb je me niet verteld! Moet je de 

tuin ook nog binnen een week opruimen?’  

 ‘De buren klagen erover,’ mompelde opa.  

 Ze tuurde de tuin in. Tussen de hoge struiken en bomen lagen de spullen die 

opa op het strand had gevonden: flessen, planken, kabels, door de zee geschuurde 

boomstronken, boeien, motoren, ankers, oude schoenen en laarzen…  

 Ze schrok op toen ze in de verte de scheepshoorn van de veerboot hoorde. ‘Is 

het al zo laat?’ Gehaast pakte ze haar rugtas. ‘Ik moet de sleutel van het vakantiehuis aan de 

nieuwe gasten geven.’ Ze liep met grote passen de kamer door.  

 ‘Gaat het wel?’ vroeg opa. 

 Natuurlijk ging het niet, maar ze liet niets merken en riep stoer: ‘Ja, hoor!’ Pas 

bij de deur draaide ze zich om. De euro die in haar broekzak zwierf, legde ze op de 

boekenplank. Nog geen seconde later zag ze in hoe zinloos dat was, opa moest vijfduizend 

keer zoveel betalen.  

 ‘Denk je dat ik mijn eigen zaakjes niet op kan knappen?’ Opa drukte de euro in 

haar hand. ‘Echt, Pippa, alles komt goed. En pas op, hè, vertel het niet aan andere eilanders. 

Ik heb mijn naam hoog te houden.’  

 

 

[k3]Hoofdstuk 3 Waarin Pippa iemand ontmoet die opa Kat misschien kan helpen  

 

  
Op de fiets fantaseerde Pippa dat ze alle rekeningen en instanties en ambtenaren en die 

deadline van zeven dagen in een fles met koud zeewater stopte. NIET OPENEN! schreef ze op 

het etiket.  

 Met de wind in de rug reed ze zomaar het vakantiehuis voorbij. Snel draaide 

ze om, fietste een paar meter terug en parkeerde haar fiets tegen het hek.  



 Ze rende het schelpenpad omhoog. De zon liet de zwartgelakte letters op het 

naambord glanzen: ‘Hidde Dirks Kat’ stond erop, de naam van haar over-over-over-

overgrootvader.  

 Bij het boerenwormkruid bukte ze en plukte een paar bloemen. Het waren net 

kleine knoopjes op een ouderwetse jas. De felgele kleur bleef mooi als ze gedroogd waren. 

Dat soort dingen leerde oma haar.  

 Verderop hoorde ze de motor van een auto. Een taxi stopte onder aan het 

schelpenpad. Dat waren de gasten! Nieuwsgierig bleef ze kijken. 

 Een familie stapte uit: een vader, moeder en een jongen van haar leeftijd. De 

jongen leek op zijn vader, hun haren krulden alle kanten op, en ze stonden hetzelfde, met 

hun borst naar voren en hun neus in de lucht, alsof ze alles wisten. 

 ‘Wie het eerst boven is!’ De jongen rende omhoog met een sporttas om zijn 

schouder. 

 Zijn ouders volgden, hun rolkoffers zwiepten heen en weer.  

 ‘Hallo!’ zei Pippa. ‘Ik ben Philippa Dirks Kat. Jullie vakantiehuis is van mijn 

familie.’ Ze grabbelde in haar rugtas en hield de sleutel omhoog. 

 ‘Wat fijn! Dankjewel.’ De moeder van de jongen pakte de sleutel aan. ‘We zijn 

zo benieuwd naar het huisje.’ Ze zette de bagage neer, draaide het slot open en stapte naar 

binnen.  

 De vader trok de rolkoffers over de drempel.  

 Alleen de jongen bleef staan. Hij stak zijn hand naar voren. ‘Ik ben Adam,’ zei 

hij. En toen: ‘Dus jij woont hier op het eiland?’ Aan zijn accent te horen kwam hij uit een 

grote stad. 

 ‘Ik ben een eiland,’ flapte ze eruit. Snel lachte ze, zo leek het net een grapje. 

Maar eigenlijk was het echt zo: ze voelde zich vaak drijvend en alleen, zonder een weggetje 

naar het vasteland, zonder verbinding.  

 Adam grinnikte. ‘Dan weet jij vast interessante dingen hier.’  

 Ze zette een hand in haar zij. ‘Hangt ervan af wat jij interessant vindt.’ In 

gedachten ging ze haar lijstje af. Een walvis aaien? Kamperen op de hoogste duin? Op tien 

kauwgummetjes kauwen en een gigantische bel blazen? 

 ‘Wacht, ik wil je wat laten zien.’ Adam hurkte bij zijn sporttas neer en ritste 

hem open. 



 Nu had Pippa tijd om hem goed te bekijken. Op het lipje dat uit zijn T-shirt 

stak, stond de afbeelding van een of ander bekend merk. Op zijn gympen zat die ook.  

 ‘Ik vlog!’ zei Adam. Hij hield een camera omhoog. 

 ‘Echt? Wat vlog je?’ vroeg ze. 

 ‘Alles wat spannend en bijzonder is!’ Hij stak zijn neus in de lucht. ‘Ik heb al 

tienduizend volgers. Van hier tot in Verweggistan. Ik vertaal het ook, hè? Mijn Engels is very 

good. En ik verdien er bakken met geld mee.’ 

 Zijn vader haalde de sporttas van Adam en de rest van de bagage op. ‘Niet 

geloven, hoor. Hij is net twaalf en hij heeft nu al de grootste praatjes.’  

 ‘Pa-hap,’ zei Adam. En daarna maakte hij een geluid dat klonk als de letter ‘t’. 

 Wacht, dacht Pippa. Misschien was Adam wel geïnteresseerd in een 

bijzondere eilander. En dan wist zij wel iemand: opa Kat! Als Adam er zoveel geld mee 

verdiende, dan kon hij opa helpen, tenminste als hij de opbrengst met hem wilde delen. 

Zonder er langer over na te denken floepte ze het eruit: ‘Ik weet wat voor je.’  

 ‘O? Wat dan?’  

 

Pippa had nog maar net verteld dat haar opa jutter was en heel bijzondere verhalen over 

walvisvaarders kende, toen Adam haar onderbrak.  

 ‘Daar wil ik heen!’ riep Adam. 

 ‘Nu?’ vroeg ze verschrikt.  

 ‘Eh... nou ja...’ Adam schuifelde met zijn gympen over de schelpen. ‘Waarom 

niet?’ zei hij toen. 

 ‘Ja, waarom niet?’ herhaalde ze stoer.  

 En daarna giechelden ze beiden een beetje.  

 ‘Pap, mam? Vinden jullie het goed als ik met Pippa meega?’ riep Adam over 

zijn schouder. 

 Adams moeder kwam naar buiten. ‘Hoe ga je dan?’ 

 ‘Hij kan bij mij achterop!’ zei Pippa. 

 Adam knikte heel hard. 

 ‘Als je maar niet te laat thuiskomt,’ zei zijn moeder. ‘Ik maak roti.’ 

 ‘Mijn lievelingseten,’ zei Adam tegen Pippa. En tegen zijn moeder: ‘Lekker, mam!’ 



 Roti? dacht Pippa. Is dat niet een soort van pannenkoek met boontjes? Had 

oma dat ook niet eens gemaakt na haar reis door Suriname?  

 Adam gaf een deel van het antwoord al. ‘Mijn vader is geboren in Suriname. 

Om de twee jaar gaan we ernaartoe. Het is daar zo mooi!’  

 Pippa wist niet zo goed wat ze moest zeggen. Een beetje onwennig liep ze met 

Adam het schelpenpad af. Ze kende deze jongen helemaal niet en nu ging hij zomaar mee 

naar opa…  

 Adam schoof gewoon zijn hoofd naast de hare en hield zijn mobiel in de lucht. 

‘Even lachen!’ riep hij. Hij klikte en liet haar de foto zien. Hun gezichten stonden er half op: 

een sproetenmeisje en een krullenjongen.  

 Zie je wel, dacht ze, Adam is leuk. Hij zal het plan om opa te helpen vast 

fantastisch vinden.  

 ‘Zal ik de foto naar je sturen?’ vroeg Adam. 

 Ze knikte enthousiast. Eindelijk had ze ook iets spannends om aan haar 

vriendinnen te laten zien.  

 


